
KEY ACTION 1 – MOBILITY OF INDIVIDUALS 

HIGHER EDUCATION STUDENTS 

ERASMUS + 

KARTA ZALICZEŃ 
ROK AKADEMICKI 20   /20    –   winter sem.zimowy/   summer sem. Letni/   rok/AY 

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICWA  

Imię i nazwisko Studenta:       

Nr albumu:             

Uczelnia zagraniczna:                                                                                                            

Kraj:..............................       

Okres pobytu na grancie ERASMUS+:         -     -          do     -     -         

 
Lp Program studiów realizowany 

za granicą w ramach Programu 

Erasmus+ 

(Przedmioty, przygotowanie 
pracy licencjackiej/ 

magisterskiej) 

Przedmiot 

obowiązu-jący/ 

opcyjny/ 

dodatkowy 

Liczba 

punktów 

ECTS do 

zdobycia 
za 

granicą 

Przedmioty i zaliczenia w 

ramach danego okresu 

studiów 

(semestru, roku) 

Przedmiot 

obowiązujący/ 

opcyjny/ 

dodatkowy 

Liczba 

punktów 

ECTS na 

Wydziale 
PW 

 

          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
           obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
    

          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
           obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
    

          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
           obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
    

          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
           obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
    

          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
   

          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
   

          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
   

          obowiązujący/  opcyjny  
 dodatkowy 

          obowiązujący/  opcyjny  
 dodatkowy 

   

          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
   

          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
   

          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
   

          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
          obowiązujący/  opcyjny  

 dodatkowy 
   

 

Czy występuje konieczność uzupełnienie zaliczeń, zdanych egzaminów przez Studenta, przygotowanych prac? 

Tak/Nie*) ……………………………… (Podpis i pieczątka Dziekana / Prodziekana / Pełnomocnika Dziekana ds. ERASMUSa) 

 

Jeśli tak, to jakie zaliczenia/egzaminy/prace powinny być uzupełnione z podaniem liczby punktów ECTS 

obowiązujących na Wydziale? 

      

 

 
 

 

Podpis studenta: ..............................................................................................Data: ....................... ......................... 

 

Wydział: Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  

Podpis Pełnomocnika Dziekana ds. ERASMUSa 

..................................................................................... 

 

Data: 

........................... 

Podpis i pieczątka Dziekana/Prodziekana 

..................................................................................... 

 

Data: 

........................... 

 
 

*) – niepotrzebne skreślić/ delete if not applicable  

Z komentarzem [KR1]: The course completion card  

Z komentarzem [KR2]: Write the academic year 

Z komentarzem [RK3]: Please indicate the semester or year of 

the mobility if you plan the 10 months mobility 

Z komentarzem [KR4]: Name + surname 

Z komentarzem [KR5]: Index no.  

Z komentarzem [KR6]: Name of the host University  

Z komentarzem [KR7]: Country  

Z komentarzem [KR8]: Dates of the planned mobility  

Z komentarzem [KR9]: The list of courses done abroad –

names/course codes 

Z komentarzem [KR10]: Indicate if the course is 
obligatory/optional or additional at the host Faculty  

Z komentarzem [KR11]: ECTS for the course abroad 

Z komentarzem [KR12]: Indicate the semester/year of studies 

abroad 

Z komentarzem [KR13]: Indicate if the course is 

obligatory/optional/additional at MEiL Faculty  

Z komentarzem [KR14]: Indicate the ECTS for the course at 

MEiL Faculty.  

Z komentarzem [KR15]: Dean’s signature/ Faculty Erasmus+ 

Coordinator signature  

Z komentarzem [KR16]: In case of any failed courses at MEiL 

before the mobility, write „TAK” and indicate them.  

Z komentarzem [KR17]: Student’s signature + date 

Z komentarzem [KR18]: Faculty Erasmus+ Coordinator 

Signature (Mr. Rafał Laskowski or Mr. Jacek Mieloszyk  

Z komentarzem [KR19]: Dean’s signature, preferable Prof. M. 
Jaworski or Prof. A. Rusowicz  


